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Gran Play
VELHO

Gran PlayGran Play

Limpeza e Conservação
Aconselhamos a higienização das partes de metal semanalmente. 
A bandeja coletora deve ser limpa sempre que houver necessidade.

Para a limpeza aconselhamos uma esponja macia com sabão neutro para
a higiene e um pano úmido para retirar o excesso de sabão do produto.

Não utilizar produtos abrasivos. 

Dúvidas e Sugestões
Em caso de dúvidas envie um e-mail para:
sac@morapet.com.br

Mande a foto do seu pet
Adoramos ter fotos dos seus pets em nossas redes sociais,
marque a gente no Instagram, compartilhe no Face ou envie
sua foto pelo Whatsaap.

@/morapet_

/indmorapet 

11 98314-0518

@/minhacasapets

/minhacasapetsoficial

produtos

loja exclusiva



Conteúdo da Embalagem: Instruções de Montagem

Garantia de Fábrica

Ainda com dúvidas na montagem?
Veja o vídeo explicativo!

11

66

9

78

9
10

10

1

2

5

3

4

1. Base tubular com bandeja coletora 
e grade de piso
2. Torre Primária
3. Torre Secundária
4. Playground Aramado (2 unid.)
5. Rodízios Plásticos
6. Bengalas com Anel (4 unid.)
7. Poleiro Natural Grande (1 unid.)
8. Poleiros Retos (8 unid.)
9. Poleiros em “Y” (2 unid.)
10. Brinquedo com Pinha (2 unid)
11. Poleiro Caçulinha (2 unid.)
12. Canecas em alumínio (4 unid.)

A. Parafusos Fenda c/ 
arruela (8 unid.)
B. Parafuso “allen” 
médio (8 unid.)
C. Parafuso “allen” 
grande (2 unid.)
D. Parafuso “allen” pq. (2 
unid.)
E. Chave “allen”
F. Alongador
Tubular (4 unid).

Parabéns, você acaba de adquirir um produto MoraPet.
Produtos de qualidade e durabilidade, com garantia de 5 anos contra defeitos 

de fabricação excluíndo fatores externos e danos causados por mal uso.
A garantia é válida a partir da data de emissão da sua Nota Fiscal. 

  
Desejamos um ótimo uso do nosso produto. 

minhacasapets.com.br/blog/9/manual-de-montagem-parque-gran-play-toy

Fixe os 4 parafusos 
“B” (allen), da torre
primária (2), com 
uma chave ’’allen’’ 
(não inclusa).

Parafusos “allen” 
médio “B”

Utilize a chave 
allen “E” para fixar 
o playground 
aramado (4), em
conjunto com 1 
bengala de 
suporte (6).

Repita o procedimento 
para fixar a segunda 
bengala (6) no 
segundo playground 
aramado(4), do lado 
oposto ao primeiro. 

Parafusos “allen” 
médio “B” para 
fixar somente o 
playground e 
também para a 
fixação do  
playground junto 
ao gancho. 

Rosqueie os 4 
alongadores 
tubulares “F” nos 4 
parafusos “A” 
(fenda normal).

Fixe os 4 parafusos  “A” 
(fenda convencional), 
da torre secundária (3) 
nos alongadores 
tubulares “F”.

Utilize os parafusos 
allen “D”
para fixar os 2 (dois) 
ganchos de suporte 
remanescentes no 
topo da torre 
secundária (3). 

Posicione poleiros 
retos ou em “Y”, 
um por cada seção 
das torres (7) e (8).

Fixe os brinquedos 
a sua escolha e 
coloque o puleiro 
central (7), com os 
2 últimos parafusos 
allen grandes “C” .
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1 Chave de Fenda
 “tipo Philipys”
1 Chave “Allen”


